
Lp.
Nr ewidencyjny 

działki,
 nr Księgi Wieczystej

Powierzchnia 
dzierżawy w 

m²

Opis nieruchomości gruntowej - 
lokalizacja  

Przeznaczenie 
zagospodarowania - 
rodzaj działalności 

Okres dzierżawy Cena Termin opłat i waloryzacja  Plan i sposób zagospodarowania terenu 

1
Działka 6 obręb 1

KW nr: 
SZ1W/00050722/7

10
Świnoujście teren przyległy do 
parkingu  ul.Bałtycka w pobliżu 
wejscia na plażę z ul.Bałtyckiej

mała gastronomia z 
wyłączeniem napojów 

alkoholowych 
01.04.2022-31.10.2022;

2000,00zł  brutto do 
10m²/miesiąc  w okresie 
15.06.2022-15.09.2022;

700,00zł brutto do 
10m²/miesiąc  pozostałe 

miesiące 2022

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy zgodnie z Cennikiem 
Ośrodka 

Umowa dzierżawy gruntu  pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - małej gastronomii 

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR
chwała Nr LXIX/559/2010 Rady Miasta Świnoujście z 

dnia 7 maja 2010 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, 

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
Istnieje możliwość dodzierżawienia dodatkowej 
powierzchni  przedmiotu dzierżawy po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka,  dostepność 
maksymalnej dodatkowej powierzchni do dzierżawy jest 

ustalana w  Ośrodku  
Cena za dodatkową powierzchnię dzierżawy jest 

obliczana za 1m²- proporcjonalnie do ilości metrów, na 
podstawie cen obowiązującychw Cenniku Ośrodka. 

2.
Działka 2/1 obręb 1

KW nr: 
SZ1W/00021128/1

4

Świnoujście plaża  lewobrzeże w 
pobliżu zejścia na plażę z 

ul.Małachowskiego
 z możliwością podziału 

powierzchni 

mała gastronomia z 
wyłączeniem napojów 

alkoholowych 
01.04.2022-30.09.2022

1300,00zł brutto za 1 
m²/miesiąc w okresie 

01.06.2022-31.08.2022;
200,00zł brutto za 1 

m²/miesiąc  pozostałe 
miesiące 2022

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy zgodnie z Cennikiem 
Ośrodka 

Umowa dzierżawy gruntu pod prowadzenie działalności 
gospodarczej  - gastronomia mała 

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

3
Działka 2/1 obręb 1

KW nr: 
SZ1W/00021128/1

6

Świnoujście plaża  lewobrzeże w 
odległości po ok.70m od zejścia na 

plażę z ul.Małachowskiego -2 
punkty

kawiarnie rowerowe 
stacjonarne

01.04.2022-31.10.2022

2600,00zł  brutto za 1 
szt/miesiąc lub 120,00zł 
brutto za 1szt/dzień w 

okresie 01.07.2022-
31.08.2022;

600,00zł brutto za 1 
szt/miesiąc lub 30,00zł 

brutto za 1szt/dzień  
pozostałe miesiące 2022

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy zgodnie z Cennikiem 
Ośrodka 

Umowa dzierżawy gruntu pod prowadzenie działalności 
gospodarczej  kawiarnie rowerowe 2 szt

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

4
Działka 3/4 obręb 1

KW nr: 
SZ1W/00021128/1

10
Świnoujście plaża  lewobrzeże w 
pobliżu zejścia na plażę z ul.Prusa

wypożyczalnia sprzętu 
plażowego

01.06.2022-31.08.2022;
01.06.2023-31.08.2023;
01.06.2024-31.08.2024;

ustawienie sprzętu 
plażowego :
-łóżka plażowe 16,00zł 
brutto za 1 szt /miesiąc 
-leżaki10,00zł brutto za 1 szt 
/miesiąc 
-parasole, parawany 6,00zł 
brutto za 1 szt /miesiąc 

+1845,00zł brutto za grunt 
pod obiekt wypożyczalni 
sprzętu plażowego/ miesiąc 

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu  pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - wypożyczalnia sprzętu plażowego 

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 

5
Działka 3/4 obręb 1

KW nr: 
SZ1W/00021128/1

8
Świnoujście plaża  lewobrzeże w 
pobliżu zejścia na plażę z ul.Prusa

mała gastronomia z 
wyłączeniem napojów 

alkoholowych 

01.07.2022-31.08.2022;
01.07.2023-31.08.2023;
01.07.2024-31.08.2024;

1300,00zł brutto za 1 
m²/miesiąc

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - gastronomia mała.  

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 

6
Działka 3/4 obręb 1

KW nr: 
SZ1W/00021128/1

150
Świnoujście plaża  lewobrzeże w 
pobliżu zejścia na plażę z ul.Prusa 

rekreacja - urządzenia 
sportowe i rekreacyjne

01.07.2022-31.08.2022;
01.07.2023-31.08.2023;
01.07.2024-31.08.2024;

35,00zł brutto za 1 
m²/miesiąc

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu  pod prowadzenie działalności 
gospodarczej -urządzenia sportowe i rekreacyjne ( 

trampoliny, boiska, place zabaw itp.)
Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,
obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 

(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych oraz zwiększenie 

powierzchni dzierżawy do maksymalnie 300m² łącznie,  
po cenach obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 

7
Działka 3/4 obręb 1

KW nr: 
SZ1W/00021128/1

1000
Świnoujście plaża  lewobrzeże w 
pobliżu zejścia na plażę z ul.Prusa  

rekreacja - dla 
podmiotów hotelowych 

na wypoczynek i 
rekreację gości 

hotelowych 

01.06.2022-31.08.2022; 12,00zł brutto za 1 
m²/miesiąc

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu  pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - dla podmiotów hotelowych na 

wypoczynek i rekreację gości hotelowych. 
Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,
obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 

(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 

Wykaz nieruchomości gruntowych nr 3/ADM/2021
  przeznaczonych pod dzierżawę od trzech miesięcy do trzech lat  na rok 2022

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 z dnia 12.11.2020 poz.1990)  przeznacza się do wydzierżawienia następujące nieruchomości z 
zasobu 

Gminy - Miasto Świnoujście będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji  "Wyspiarz"  



8
Działka 3/4 obręb 1

KW nr: 
SZ1W/00021128/1

4
Świnoujście plaża  lewobrzeże w 

pobliżu zejścia na plażę z 
ul.Orkana

mała gastronomia z 
wyłączeniem napojów 

alkoholowych 

01.07.2022-31.08.2022;
01.07.2023-31.08.2023;
01.07.2024-31.08.2024;

1300,00zł brutto za 1 
m²/miesiąc

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - gastronomia mała.  

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 

9
Działka 3/4 obręb 1

KW nr: 
SZ1W/00021128/1

1
Świnoujście ciąg pieszy na 

balkonach widokowych  w pobliżu 
zejścia na plażę z ul. Orkana - 1szt

luneta widokowa 01.04.2022-31.10.2022

170zł brutto za 1 szt/miesiąc  
w okresie 01.06.2022-

30.09.2022
100zł brutto za 1 szt/miesiąc  

w okresie kwiecień, maj, 
październik 2022

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy zgodnie z Cennikiem 
Ośrodka 

Umowa dzierżawy gruntu  pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - ustawienie instalacji w postaci lunet 

widokowych 
Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,
obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 

(rejon plaży)

10
Działka 3/4 obręb 1

KW nr: 
SZ1W/00021128/1

200

Świnoujście plaża  lewobrzeże w 
pobliżu zejścia na plażę z 

ul.Nowowiejskiego przy obiekcie 
gastronomii 

rekreacja z 
przeznaczeniem dla gości 

obiektu gastronomii
01.04.2021-31.10.2021

35,00zł brutto za 1 
m²/miesiąc  w okresie 

01.06.2021-30.08.2021
20zł brutto za 1 m²/miesiąc  

w okresie kwiecień, 
maj,wrzesień, październik 

2021

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy zgodnie z Cennikiem 
Ośrodka 

Umowa dzierżawy gruntu  pod prowadzenie działalności 
gospodarczej gastronomii. Istnieje możliwość 

dodzierżawienia maksymalnie do 200 m² terenu 
przyległego do gastronomii, na cele rekreacyjne dla 

klientów przedmiotowej gastronomii po cenach 
obowiązujących w Cenniku Ośrodka.

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

11
Działka 3/4 obręb 1

KW nr: 
SZ1W/00021128/1

4
Świnoujście plaża  lewobrzeże w 

pobliżu zejścia na plażę z 
ul.Nowowiejskiego

mała gastronomia z 
wyłączeniem napojów 

alkoholowych 

01.07.2022-31.08.2022;
01.07.2023-31.08.2023;
01.07.2024-31.08.2024;

1300,00zł brutto za 1 
m²/miesiąc

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - gastronomia mała.  

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 

12
Działka 3/4 obręb 1

KW nr: 
SZ1W/00021128/1

10
Świnoujście plaża  lewobrzeże w 

pobliżu zejścia na plażę z 
ul.Nowowiejskiego 

wypożyczalnia sprzętu 
plażowego

01.06.2022-31.08.2022;
01.06.2023-31.08.2023;
01.06.2024-31.08.2024;

ustawienie sprzętu 
plażowego :
-łóżka plażowe 16,00zł 
brutto za 1 szt /miesiąc 
-leżaki10,00zł brutto za 1 szt 
/miesiąc 
-parasole, parawany 6,00zł 
brutto za 1 szt /miesiąc 

+1845,00zł brutto za grunt 
pod obiekt wypożyczalni 
sprzętu plażowego/ miesiąc 

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu  pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - wypożyczalnia sprzętu plażowego 

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 

13
Działka 3/4 obręb 1

KW nr: 
SZ1W/00021128/1

300

Świnoujście plaża  lewobrzeże w 
pobliżu zejścia na plażę z  

ul.Nowowiejskiego
- miejsce I.

kosze plażowe
01.06.2022-31.08.2022;
01.06.2023-31.08.2023;
01.06.2024-31.08.2024;

9000,00zł/miesiąc  (za grunt 
pod ustawienie max.60szt 
koszy plażowych x 150,00zł)
+ 1845,00zł brutto za grunt 
pod obiekt wypożyczalni dla 
koszy plażowych/miesiąc

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu  pod prowadzenie działalności 
gospodarczej -wypożyczalnia koszy plażowych

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 

14
Działka 3/4 obręb 1

KW nr: 
SZ1W/00021128/1

300

Świnoujście plaża  lewobrzeże w 
pobliżu zejścia na plażę z  

ul.Nowowiejskiego
- miejsce II.

wypożyczalnia koszy 
plażowych

01.06.2022-31.08.2022;
01.06.2023-31.08.2023;
01.06.2024-31.08.2024;

9000,00zł/miesiąc  (za grunt 
pod ustawienie max.60szt 
koszy plażowych x 150,00zł)
+ 1845,00zł brutto za grunt 
pod obiekt wypożyczalni dla 
koszy plażowych/miesiąc

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu  pod prowadzenie działalności 
gospodarczej -wypożyczalnia koszy plażowych

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 

15
Działka 3/4 obręb 1

KW nr: 
SZ1W/00021128/1

4
Świnoujście plaża  lewobrzeże w 

pobliżu zejścia na plażę z 
ul.Gierczak

mała gastronomia z 
wyłączeniem napojów 

alkoholowych 

01.07.2022-31.08.2022;
01.07.2023-31.08.2023;
01.07.2024-31.08.2024;

1300,00zł brutto za 1 
m²/miesiąc

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - gastronomia mała.  

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 



16
Działka 3/4 obręb 1

KW nr: 
SZ1W/00021128/1

10
Świnoujście plaża  lewobrzeże w 

pobliżu zejścia na plażę z 
ul.Gierczak

wypożyczalnia sprzętu 
plażowego

01.06.2022-31.08.2022;
01.06.2023-31.08.2023;
01.06.2024-31.08.2024;

ustawienie sprzętu 
plażowego :
-łóżka plażowe 16,00zł 
brutto za 1 szt /miesiąc 
-leżaki10,00zł brutto za 1 szt 
/miesiąc 
-parasole, parawany 6,00zł 
brutto za 1 szt /miesiąc 

+1845,00zł brutto za grunt 
pod obiekt wypożyczalni 
sprzętu plażowego/ miesiąc 

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu  pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - wypożyczalnia sprzętu plażowego 

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 

17
Działka 3/4 obręb 1

KW nr: 
SZ1W/00021128/1

300
Świnoujście plaża  lewobrzeże w 

pobliżu zejścia na plażę z 
ul.Gierczak 

wypożyczalnia koszy 
plażowych

01.06.2022-31.08.2022;
01.06.2023-31.08.2023;
01.06.2024-31.08.2024;

9000,00zł/miesiąc  (za grunt 
pod ustawienie max.60szt 
koszy plażowych x 150,00zł)
+ 1845,00zł brutto za grunt 
pod obiekt wypożyczalni dla 
koszy plażowych/miesiąc

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu  pod prowadzenie działalności 
gospodarczej -wypożyczalnia koszy plażowych

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 

18
Działka 179/1 obręb 2

KW nr: 
SZ1W/00021134/6

2

Świnoujście ciąg pieszy na 
balkonach widokowych  w pobliżu 
zejścia na plażę z ul. Powstańców 

Śląskich - 1szt 
i z ul. Gierczak -1szt

luneta widokowa 01.04.2022-31.10.2022

170zł brutto za 1 szt/miesiąc  
w okresie 01.06.2022-

30.09.2022
100zł brutto za 1 szt/miesiąc  

w okresie kwiecień, maj, 
październik 2022

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. 

Umowa dzierżawy gruntu  pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - ustawienie instalacji w postaci lunet 

widokowych 
Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,
obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 

(rejon plaży)

19
Działka 179/1 obręb 2

KW nr: 
SZ1W/00021134/6

4

Świnoujście plaża  lewobrzeże w 
pobliżu zejścia na plażę z 
ul.Powstańców Śląskich 

-miejsce I.

mała gastronomia z 
wyłączeniem napojów 

alkoholowych 

01.07.2022-31.08.2022;
01.07.2023-31.08.2023;
01.07.2024-31.08.2024;

1300,00zł brutto za 1 
m²/miesiąc

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - gastronomia mała.  

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 

20
Działka 179/1 obręb 2

KW nr: 
SZ1W/00021134/6

4

Świnoujście plaża  lewobrzeże w 
pobliżu zejścia na plażę z 
ul.Powstańców Śląskich

- miejsce II.

mała gastronomia z 
wyłączeniem napojów 

alkoholowych 

01.07.2022-31.08.2022;
01.07.2023-31.08.2023;
01.07.2024-31.08.2024;

1300,00zł brutto za 1 
m²/miesiąc

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - gastronomia mała.  

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 

21
Działka 179/1 obręb 2

KW nr: 
SZ1W/00021134/6

10
Świnoujście plaża  lewobrzeże w 

pobliżu zejścia na plażę z 
ul.Powstańców Śląskich

wypożyczalnia sprzętu 
plażowego

01.06.2022-31.08.2022;
01.06.2023-31.08.2023;
01.06.2024-31.08.2024;

ustawienie sprzętu 
plażowego :
-łóżka plażowe 16,00zł 
brutto za 1 szt /miesiąc 
-leżaki10,00zł brutto za 1 szt 
/miesiąc 
-parasole, parawany 6,00zł 
brutto za 1 szt /miesiąc 

+1845,00zł brutto za grunt 
pod obiekt wypożyczalni 
sprzętu plażowego/ miesiąc 

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu  pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - wypożyczalnia sprzętu plażowego 

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 

22
Działka 180/3 obręb 2

KW nr: 
SZ1W/00021134/6

250
Świnoujście plaża  lewobrzeże w 

pobliżu zejścia na plażę z 
ul.Trentowskiego

gastronomia 
01.06.2022-31.08.2022;
01.06.2023-31.08.2023;
01.06.2024-31.08.2024;

230,00zł brutto za 1 
m²/miesiąc

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - gastronomia.  

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 
 Istnieje możliwość dodzierżawienia maksymalnie do 
200 m² terenu przyległego do gastronomii, na cele 

rekreacyjne dla klientów przedmiotowej gastronomii po 
cenach obowiązujących w Cenniku Ośrodka.



23
Działka 180/3 obręb 2

KW nr: 
SZ1W/00021134/6

10
Świnoujście plaża  lewobrzeże w 

pobliżu zejścia na plażę z 
ul.Trentowskiego

wypożyczalnia sprzętu 
plażowego

01.06.2022-31.08.2022;
01.06.2023-31.08.2023;
01.06.2024-31.08.2024;

ustawienie sprzętu 
plażowego :
-łóżka plażowe 16,00zł 
brutto za 1 szt /miesiąc 
-leżaki10,00zł brutto za 1 szt 
/miesiąc 
-parasole, parawany 6,00zł 
brutto za 1 szt /miesiąc 

+1845,00zł brutto za grunt 
pod obiekt wypożyczalni 
sprzętu plażowego/ miesiąc 

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu  pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - wypożyczalnia sprzętu plażowego 

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 

24
Działka 180/3 obręb 2

KW nr: 
SZ1W/00021134/6

300
Świnoujście plaża  lewobrzeże w 

pobliżu zejścia na plażę z 
ul.Trentowskiego

wypożyczalnia koszy 
plażowych

01.06.2022-31.08.2022;
01.06.2023-31.08.2023;
01.06.2024-31.08.2024;

9000,00zł/miesiąc  (za grunt 
pod ustawienie max.60szt 
koszy plażowych x 150,00zł)
+ 1845,00zł brutto za grunt 
pod obiekt wypożyczalni dla 
koszy plażowych/miesiąc

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu  pod prowadzenie działalności 
gospodarczej -wypożyczalnia koszy plażowych

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 

25
Działka 180/3 obręb 2

KW nr: 
SZ1W/00021134/6

12

Świnoujście plaża  lewobrzeże w 
odległości:

- ok.70m od zejścia na plażę z ul. 
Trentowskiego, 

- ok.70m od zejścia na plażę- Al. 
Baltic Park Molo,

- ok.70m od zejścia na plażę Al. 
Interferie, 

- ok.250m od zejścia na plażę Al. 
Interferie. 

kawiarnie rowerowe 
stacjonarne

01.04.2022-31.10.2022

2600,00zł  brutto za 1 
szt/miesiąc lub 120,00zł 
brutto za 1szt/dzień w 

okresie 01.07.2022-
31.08.2022;

600,00zł brutto za 1 
szt/miesiąc lub 30,00zł 

brutto za 1szt/dzień  
pozostałe miesiące 2022

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy zgodnie z Cennikiem 
Ośrodka 

Umowa dzierżawy gruntu pod prowadzenie działalności 
gospodarczej  kawiarnie rowerowe 4 szt

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

26
Działka 180/3 obręb 2

KW nr: 
SZ1W/00021134/6

10
Świnoujście plaża  lewobrzeże w 

pobliżu zejścia na plażę z Al.Baltic 
Park Molo 

wypożyczalnia sprzętu 
plażowego

01.06.2022-31.08.2022;
01.06.2023-31.08.2023;
01.06.2024-31.08.2024;

ustawienie sprzętu 
plażowego :
-łóżka plażowe 16,00zł 
brutto za 1 szt /miesiąc 
-leżaki10,00zł brutto za 1 szt 
/miesiąc 
-parasole, parawany 6,00zł 
brutto za 1 szt /miesiąc 

+1845,00zł brutto za grunt 
pod obiekt wypożyczalni 
sprzętu plażowego/ miesiąc 

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu  pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - wypożyczalnia sprzętu plażowego 

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 

27
Działka 180/3 obręb 2

KW nr: 
SZ1W/00021134/6

25

Świnoujście plaża  lewobrzeże w 
pobliżu zejścia na plażę z Al.Baltic 
Park Molo wraz dostępem do toru 

wodnego  ( obejmuje dzierżawę 
25m² terenu plaży  wraz dostępem 

do toru wodnego )

rekreacja-tor wodny 
01.07.2022-31.08.2022;
01.07.2023-31.08.2023;
01.07.2024-31.08.2024;

3600,00zł brutto/miesiąc -za  
przedmiot dzierżawy 

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu  pod prowadzenie działalności 
gospodarczej -toru wodnego 

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 

28
Działka 180/3 obręb 2

KW nr: 
SZ1W/00021134/6

4
Świnoujście plaża  lewobrzeże w 

pobliżu zejścia na plażę z 
ul.Al.Baltic Park Molo

mała gastronomia z 
wyłączeniem napojów 

alkoholowych 

01.07.2022-31.08.2022;
01.07.2023-31.08.2023;
01.07.2024-31.08.2024;

1300,00zł brutto za 1 
m²/miesiąc

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - gastronomia mała.  

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 

29
Działka 180/3 obręb 2

KW nr: 
SZ1W/00021134/6

1000
Świnoujście plaża  lewobrzeże w 

pobliżu zejścia na plażę z Al.Baltic 
Park Molo

rekreacja - dla 
podmiotów hotelowych 

na wypoczynek i 
rekreację gości 

hotelowych 

01.06.2022-31.08.2022; 12,00zł brutto za 1 
m²/miesiąc

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu  pod prowadzenie działalności 
gospodarczej -dla podmiotów hotelowych na 

wypoczynek i rekreację gości hotelowych. 
Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,
obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 

(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 

30
Działka 180/3 obręb 2

KW nr: 
SZ1W/00021134/6

100
Świnoujście plaża  lewobrzeże w 

pobliżu zejścia na plażę z 
Al.Interferie

rekreacja z 
przeznaczeniem na punkt 

rehabilitacyjno-
rekreacyjnym z 

wyłaczeniem 
wypożyczalni sprzętu 

plażowego i koszy 
plażowych. 

01.07.2022-31.08.2022;
01.07.2023-31.08.2023;
01.07.2024-31.08.2024;

35,00zł brutto za 1 
m²/miesiąc

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu  pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - punkt rehabilitacyjny, rekreacyjny z 

wyłaczeniem wypożyczalni sprzętu plażowego i koszy 
plażowych

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 



31
Działka 180/3 obręb 2

KW nr: 
SZ1W/00021134/6

200

Świnoujście plaża  lewobrzeże w 
pobliżu zejścia na plażę z Al. 

Interferie przy obiekcie 
gastronomii 

rekreacja z 
przeznaczeniem dla gości 

obiektu gastronomii
01.04.2022-31.10.2022

35,00zł brutto za 1 
m²/miesiąc  w okresie 

01.06.2022-31.08.2022
20zł brutto za 1 m²/miesiąc  

pozostałe miesiące  2022

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy zgodnie z Cennikiem 
Ośrodka 

Umowa dzierżawy gruntu  pod prowadzenie działalności 
gospodarczej gastronomii. Istnieje możliwość 

dodzierżawienia maksymalnie do 200 m² terenu 
przyległego do gastronomii, na cele rekreacyjne dla 

klientów przedmiotowej gastronomii po cenach 
obowiązujących w Cenniku Ośrodka.

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

32
Działka 180/3 obręb 2

KW nr: 
SZ1W/00021134/6

300
Świnoujście plaża  lewobrzeże w 

pobliżu zejścia na plażę z 
Al.Interferie

wypożyczalnia koszy 
plażowych

01.06.2022-31.08.2022;
01.06.2023-31.08.2023;
01.06.2024-31.08.2024;

9000,00zł/miesiąc  (za grunt 
pod ustawienie max.60szt 
koszy plażowych x 150,00zł)
+ 1845,00zł brutto za grunt 
pod obiekt wypożyczalni dla 
koszy plażowych/miesiąc

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu  pod prowadzenie działalności 
gospodarczej -wypożyczalnia koszy plażowych

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 

33
Działka 180/3 obręb 2

KW nr: 
SZ1W/00021134/6

10
Świnoujście plaża  lewobrzeże w 

pobliżu zejścia na plażę z 
Al.Interferie

wypożyczalnia sprzętu 
plażowego

01.06.2022-31.08.2022;
01.06.2023-31.08.2023;
01.06.2024-31.08.2024;

ustawienie sprzętu 
plażowego :
-łóżka plażowe 16,00zł 
brutto za 1 szt /miesiąc 
-leżaki10,00zł brutto za 1 szt 
/miesiąc 
-parasole, parawany 6,00zł 
brutto za 1 szt /miesiąc 

+1845,00zł brutto za grunt 
pod obiekt wypożyczalni 
sprzętu plażowego/ miesiąc 

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu  pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - wypożyczalnia sprzętu plażowego 

Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,

obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 
(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 

34
Działka 180/3 obręb 2

KW nr: 
SZ1W/00021134/6

500

Świnoujście plaża  lewobrzeże - 
usytuowanie na wysokości 

ul.Zdrojowej (brak zejścia na plażę 
od ulicy Zdrojowej, dostęp do 

nieruchomości z zejścia z 
ul.Uzdrowiskowej lub Al.Interferie)

rekreacja - dla 
podmiotów hotelowych 

na wypoczynek i 
rekreację gości 

hotelowych 

01.06.2022-31.08.2022; 12,00zł brutto za 1 
m²/miesiąc

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu  pod prowadzenie działalności 
gospodarczej -dla podmiotów hotelowych na 

wypoczynek i rekreację gości hotelowych. 
Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,
obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 

(rejon plaży)

Istnieje możliwość dodzierżawienia przedmiotu umowy 
w okresach pozaprzetargowych po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka. 

35
Działka 180/3 obręb 2

KW nr: 
SZ1W/00021134/6

150

Świnoujście plaża  lewobrzeże w 
pobliżu zejścia na plażę z 

ul.Uzdrowiskowej przy obiekcie 
szkoły windsufingu

rekreacja dla gości szkoły 
windsufingu 

01.04.2022-31.10.2022

35,00zł brutto za 1 
m²/miesiąc  w okresie 

01.06.2022-31.08.2022
20zł brutto za 1 m²/miesiąc  

pozostałe miesiące 2022

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy zgodnie z Cennikiem 
Ośrodka 

Umowa dzierżawy gruntu  pod prowadzenie działalności 
gospodarczej szkoły windsufingu. Istnieje możliwość 

dodzierżawienia maksymalnie do 150 m² terenu 
przyległego do obiektu szkoły windsufingu po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka.
Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,
obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 

(rejon plaży)

36
Działka 181/1 obręb 2

KW nr: 
SZ1W/00021134/6

150

Świnoujście plaża  lewobrzeże w 
pobliżu zejścia na plażę z 

ul.Uzdrowiskowej przy obiekcie 
szkoły windsufingu

rekreacja  dla gości szkoły 
windsufingu 

01.04.2022-31.10.2022

35,00zł brutto za 1 
m²/miesiąc  w okresie 

01.06.2022-31.08.2022
20zł brutto za 1 m²/miesiąc   

pozostałe miesiące  2022

Czynsz płaty do 15 dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy zgodnie z Cennikiem 
Ośrodka 

Umowa dzierżawy gruntu  pod prowadzenie działalności 
gospodarczej szkoły windsufingu. Istnieje możliwość 

dodzierżawienia maksymalnie do 150 m² terenu 
przyległego do obiektu szkoły windsufingu po cenach 

obowiązujących w Cenniku Ośrodka.
Plan zagospodarowania: UCHWAŁA NR XXII/165/2019 

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,
obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 

(rejon plaży)

37
Działka 26/1 obręb 

0001
KW nr:  SZ1W/49353/9

785
Świnoujście  lewobrzeże przy ul. 

Żeromskiego 62 
 prowadzenie parkingu 

samochodowego
01.01.2022-31.12.2022

min. 17,00zł  brutto za każdy 
m² za każdy miesiąc w 

okresie 01.05.2022-
30.09.2022; min. 3 zł brutto 
za każdy m² za każdy miesiąc 

w okresie 01.01-30.04 i 
01.10-31.12.2022

Czynsz płatny do ostatniego 
dnia miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu. 

Umowa dzierżawy gruntu pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - parking. Uchwała Nr LXIX/559/2010 

Rady Miasta Świnoujście z dnia 7 maja 2010 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego 
obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia

38
Działka 18 obręb 0011
KW nr: SZ1W/21139/1

3200
Świnoujście  prawobrzeże przy ul. 

Ku Morzu - Warszów
 prowadzenie parkingu 

samochodowego
01.01.2022-31.12.2022

min. 4500,00zł  brutto za 
miesiąc w okresie 

01.05.2022-30.09.2022; min. 
500 zł w okresie  01.01-30.04 

i 01.10-31.12.2022

Czynsz płaty do ostatniego dnia 
miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  

Umowa dzierżawy gruntu pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - parking.

Plan zagospodarowania: Uchwała nr XX/158/2004  
Rady Miasta Świnoujścia 

z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia”.



39
Działka 114/22 obręb 2

KW nr: 
SZ1W/00057121/3

88,01
Świnoujście  lewobrzeże przy 

wejściu na plażę z ul. 
Uzdrowiskowa  

toaleta publiczna wraz 
możliwością prowadzenia 

wypożyczalni sprzętu 
plażowego

01.01.2022-31.12.2024

min. 3500,00zł  brutto za 
miesiąc w okresie 01.05.-

30.09.;
min. 500,00zł brutto za 

miesiąc w pozostałe miesiące 

Czynsz płatny do ostatniego 
dnia miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  Wysokość opłaty 
pobieranej przez dzierżawcę za 

korzystanie z  sanitariatu 
określa Cennik Ośrodka na dany 
rok, ponoszenie opłat za zużyte 

media wg wskazań licznika 

Umowa dzierżawy gruntu pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - toaleta publiczna.

Plan zagospodarowania: Uchwała Nr LXIX/559/2010 
Rady Miasta Świnoujście z dnia 7 maja 2010 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego 
obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia

40
Działka 3/23 obręb 1

KW nr: 
SZ1W/00038960/7

30,8
Świnoujście  lewobrzeże przy 
wejściu na plażę z ul. Prusa 

toaleta publiczna  01.01.2022-31.12.2024

min. 3500,00zł  brutto za 
miesiąc w okresie 01.05.-

30.09.;
min. 500,00zł brutto za 

miesiąc w pozostałe miesiące 

Czynsz płatny do ostatniego 
dnia miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  Wysokość opłaty 
pobieranej przez dzierżawcę za 

korzystanie z  sanitariatu 
określa Cennik Ośrodka na dany 
rok, ponoszenie opłat za zużyte 

media wg wskazań licznika 

Umowa dzierżawy gruntu pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - toaleta publiczna.

Plan zagospodarowania: Uchwała Nr LXIX/559/2010 
Rady Miasta Świnoujście z dnia 7 maja 2010 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego 
obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia

41
Działka 179/12 obręb 2

KW nr: 
SZ1W/00039321/3

30,8
Świnoujście  lewobrzeże przy 

wejściu na plażę z ul. Powstańców 
Śląskich

toaleta publiczna 01.01.2022-31.12.2024

min. 3500,00zł  brutto za 
miesiąc w okresie 01.05.-

30.09.;
min. 500,00zł brutto za 

miesiąc w pozostałe miesiące 

Czynsz płatny do ostatniego 
dnia miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu. Wysokość opłaty 
pobieranej przez dzierżawcę za 

korzystanie z  sanitariatu 
określa Cennik Ośrodka na dany 
rok, ponoszenie opłat za zużyte 

media wg wskazań licznika 

Umowa dzierżawy gruntu pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - toaleta publiczna.

Plan zagospodarowania: Uchwała Nr LXIX/559/2010 
Rady Miasta Świnoujście z dnia 7 maja 2010 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego 
obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia

42
Działka 3/31 obręb 1

KW nr: 
SZ1W/00038960/7

30,8
Świnoujście  lewobrzeże przy 

wejściu na plażę z ul. 
Nowowiejskiego 

toaleta publiczna 01.01.2022-31.12.2024

min. 3500,00zł  brutto za 
miesiąc w okresie 01.05.-

30.09.;
min. 500,00zł brutto za 

miesiąc w pozostałe miesiące 

Czynsz płatny do ostatniego 
dnia miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu.  Wysokość opłaty 
pobieranej przez dzierżawcę za 

korzystanie z  sanitariatu 
określa Cennik Ośrodka na dany 
rok, ponoszenie opłat za zużyte 

media wg wskazań licznika 

Umowa dzierżawy gruntu pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - toaleta publiczna

Plan zagospodarowania: Uchwała Nr LXIX/559/2010 
Rady Miasta Świnoujście z dnia 7 maja 2010 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego 
obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia

43
Działka nr 382/1 obręb 

0006 KW nr: 
SZ1W/00023809/3

1500 m2
grunt należący do terenu Hali 

sportowej przy ul.Piłsudskiego 9
 prowadzenie parkingu 

samochodowego
01.01.2022-31.12.2024

3,80 zł brutto za m² w 
miesiącach maj-wrzesień, 

1,60 zł brutto za m² w 
miesiącach pozostałych; jako 
stawka wywoławcza czynszu 

dzierżawnego

Czynsz dzierżawny płatny jest z 
góry do 15-go dnia każdego 

miesiąca. Stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu  

Umowa dzierżawy nieruchomości pod prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

parkingu samochodowego.
Plan zagospodarowania przestrzennego: Uchwała nr 

XXIII/186/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

44
Działka nr 624 obręb 4 

KW nr: 
SZ1W/00009024/2

1456 m2
grunt należący do terenu Stadionu 

miejskiego znajdujący się od 
ul.Moniuszki

 prowadzenie parkingu 
samochodowego

01.10.2022-30.09.2025

3,80 zł brutto za m2 w 
miesiącach maj-wrzesień, 

0,30 zł brutto za m² w 
miesiącach pozostałych; jako 
stawka wywoławcza czynszu 

dzierżawnego

Czynsz dzierżawny płatny jest z 
góry do 15-go dnia każdego 

miesiąca. Stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu  

Umowa dzierżawy nieruchomości pod prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

parkingu samochodowego.
Plan zagospodarowania: Uchwała nr LXVII/442/2002 z 

dnia 05 lipca 2002 r. mówi o braku ważnego 
miejscowego planu zagospodarowania dla tego obszaru.

45

Działka 546/2 obręb 
0009

KW nr:  
SZ1W/00049871/6

21
 (z tego 15m2 

część 
obsługowa,
 6 m2 część 

magazynowo-
socjalna)

bar gastronomiczny w obiekcie 
Uznam Arena w Świnoujściu 

ul.Grodzka 5

 prowadzenie baru 
gastronomicznego

01.10.2022-31.12.2024
492,00zł brutto stawka 

wywoławcza za 1 miesiąc  za 
całość powierzchni 

Czynsz płatny do ostatniego 
dnia miesiąca za dany miesiąc 

dzierżawy. Stała stawka czynszu 
dzierżawnego w okresie 

obowiązywania umowy zgodnie 
z wynegocjowaną ceną w 

przetargu

Umowa dzierżawy nieruchomości  pod prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia baru 

gastronomicznego
Plan zagospodarowania: Uchwała XXVI/206/2012 Rady 

Miasta z dn. 21.06.2012 obszar II (OG./U.II.B.84)

Czasokres wyłożenia wykazu do wglądu  od dnia 10.11.2021 do dnia 30.11.2021


